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Q U I N T U S

Week 15, 7 april 2014, nummer 2343
U kunt dit blad ook lezen op onze website:

www.quintus-omni.nl

Sportblad per post ontvangen: maak  60,- per jaar over op rek.nr. 19.04.50.940 
t.n.v. OMNI-vereniging Quintus te Kwintsheul (IBAN NL96RABO0190450940).

Info advertenties: Flip van Steekelenburg, Heulweg 65c, Kwintsheul. Tel. 0174-293897.
INLEVEREN TEKSTEN EN ADVERTENTIES: ZONDAG VÓÓR 19.00 UUR BIJ DE REDACTIE.

HANDBAL
VOETBAL
BADMINTON
VOLLEYBAL
GYMNASTIEK
TENNIS
JEU DE BOULES
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Secretariaat
Wouter Loots
Postbus 181, 2290 AD Wateringen
Tel. 0174-295436

e-mail: secretaris@quintus-omni.nl
http://www.quintus-omni.nl

O M N I

OMNI-vereNIgINg 

acTIvITeITeNkaleNder 
datum vereniging/org. activiteit
12 april 2014 badminton badminton feest
16 May 2014 handbal 10 jaar b,c,q feest 
24 May 2014 voetbal vrijwilligersfeest 
25 May 2014 voetbal n.k.s voetbal toernooi 
4 juni 2014 wandelen avond 4 daagse
20 juni 2014 oranjeloop hard lopen
21 juni 2014 voetbal E+F weekend 
2 July 2014 wieler com wielerronde van kwintsheul 
5 juli 2014 Quintus Qlympics jeugdsportmiddag
18 juli 2014 jeu de boules zandtoernooi 
20 t/m 26 juli 2014 Quintus sportkamp in Wanssum
27 juli tot 3 aug kermis parkeerplaats 
7aug tot 10 aug handbal trainingweekend

Onze leden waken over de 
veiligheid in het dorp.
Stuur een mail naar

frits.berendse@gmail.com
en geef je ook op!

Kijk voor meer info op
www.heulsebuurtpreventie.nl

contact
Postbus 181, 2290 AD Wateringen
e-mail: info@sportaccommodatiequintus.nl

Sportcomplex
Leeuwerik 1, 2295 PE Kwintsheul
Beheerder: Loek Schulte
Tel. 0174.296454
e-mail: beheerder@sportaccommodatiequintus.nl
http://www.sportaccommodatiequintus.nl

Stichting Beheer en
Exploitatie Sport-

accommodatie Quintus

St. Beheer en exploitatie Sportaccommodatie 

kaNtINe
Tel. 0174-294208

barcommissie
Angela Reitsma: 06-10619151
e-mail: reitsma@kabelfoon.nl.nl
René van Kester
e-mail: rene@kesterkw.nl

bardienstrooster
http://bardiensten.quintus-voetbal.nl

prIjSverhogINg

maandag 7 april  
Vanaf maandag 7 april worden de consumptie prijzen in de grote en kleine kan-
tine aangepast. De nieuwe prijzen worden vermeld op de blauwe prijzenborden. 

Kantine Commissie 
Angela Reith en René van Kester 
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VetHeuls 2014 

Wat hebben we een ongelofelijk goed weekend achter de rug. Helemaal super !	  
Het begon allemaal met een druk bezochte opening en feestavond georganiseerd door Quintus voetbal 
en handbal. Velen hebben kunnen zien wat een mooie kleedkamers en businessruimte we nu hebben.  
De bands Spint en D!k hebben er vervolgens een feest van gemaakt.  

Op zaterdagmiddag waren er zeer uitdagende activiteiten voor de jeugd t/m 12 jaar. Hier hebben bijna 
150 kinderen aan deelgenomen. Ze hebben zich 4 uur lang uitgeleefd op de stormbaan, pannavoetbal, 
wii-games ed. Een gevarieerd programma opgezet door Set in Motion.  

Zaterdagavond was de oudere jeugd (vanaf 18 jaar) aan de beurt tijdens de feestavond met DJ’s van 
Radio 538. Ondanks de nieuwe leeftijdgrens waren er toch ongeveer 700 jongeren aanwezig. Het was 
heel gezellig, gezien alle reacties die we kregen.  

Zondagmiddag waren er verschillende activiteiten, zoals de sponsorloop, helaas met een beperkt 
aantal deelnemers vanuit zowel de handbal als de voetbal. Er was door de vrijwilligers een leuk 
parcours uitgezet, waarin de stormbaan en megabals verwerkt waren.  
Bij de kinderbingo waren een heel aantal enthousiaste kinderen die probeerden zo snel mogelijk hun 
kaart vol te hebben, zodat ze een prijsje op konden komen halen. We zagen bijna alleen maar blije 
gezichten uit de kleine kantine komen.  

Bij de jeugdactiviteiten voor de jeugd van 13 t/m 17 jaar waren een hele club jongens en meiden aan 
het voetballen bij bubble voetbal. Iedereen zat opgesloten  in een grote opblaasbal waar alleen hun 
benen alleen uitkwamen. Ze speelden een onderling voetbaltoernooi. U begrijpt het al, dat was niet 
eenvoudig met de bubble-voetbal om je heen. Veel lol en hilariteit. Verder kon er ook weer gevoetbald 
worden op het pannaveld en waren de stormbaan en megaballs beschikbaar om de strijd aan te gaan 
tegen je vriend(in). Er waren ongeveer 50 jongeren aanwezig die zich flink uitgeleefd hebben.  

Tegelijker tijd was in hal 2 de pubquiz van start gegaan. Een nieuw onderdeel binnen VetHeuls. 
 In teams van maximaal 5 personen moesten zeer uiteenlopende vragen beantwoord worden. De 
vragen bestonden uit algemene kennis, muziek onderdelen, politiek, e.d.  Dus voor ieder wat wils. Er 
deden 17 teams mee. Dit bracht veel gezelligheid met zich mee in hal 2.  

Voor het ingaan van de laatste ronde werden de eerste loten voor het Rad van Avontuur verkocht. Er 
waren veel Quintus liefhebbers aanwezig. En de lotenverkoopsters werden bijna aangevallen als ze de 
lootjes wilden  verkopen. Tot slot vond rond 18.00 uur de trekking  plaats  van de superronde. 
Gedurende de afgelopen weken waren er vele 10 euro loten verkocht, waarvan de bewijzen aan een 
waslijn in de kantine hingen. Ook alle deelnemende teams van de pubquiz hadden een lot gekregen bij 
het inschrijven. De gelukkige prijswinnaars waren: 
1ste prijs (Reischeque t.w.v. 400 euro) gewonnen door Marloes van Steekelenburg,  
2de prijs (Samsung Galaxy Tab3 - tablet) is gewonnen door Toos Alsemgeest. 
3de prijs (mooie goude fiets) is gewonnen door Linda Zwinkels.  
Verder waren er nog vele prijzen gewonnen tijdens het rad van Avontuur. Al met al gingen er een hoop 
mensen rond etenstijd met mooie cadeau’s naar huis 
 
Dit was het einde van een zeer geslaagd weekend.  
We willen graag alle deelnemers en bezoekers bedanken voor hun gezellige aanwezigheid. Graag een 
speciaal dankwoord aan de vele vrijwilligers (ruim 150 stuks) die het mogelijk maken om met ons dit 
weekend te organiseren.  Zonder hen was dit weekend niet mogelijk geweest. 

Verder zijn we afhankelijk geweest van een heel aantal sponsors, zodat de opbrengst van het weekend 
zo hoog mogelijk is. Ook zij worden enorm  bedankt.  

Binnenkort gaan wij als organisatie het weekend evalueren. Hebt u punten ter verbetering voor ons, laat 
het dan z.s.m. weten via info@vetheuls.nl.  
Daarnaast zijn we altijd op zoek naar nieuwe  aanwas om te helpen organiseren. Wil je ons team komen 
versterken, geef dit dan ook door via info@vetheuls.nl. 

Binnenkort worden de foto’s van het afgelopen weekend op de website van VetHeuls geplaatst, kijk 
hiervoor op www.vetheuls.nl. 

Wij hopen dat u allen genoten heeft van een of meerdere activiteiten. En tot een volgende keer.  

Organisatieteam VetHeuls 

BeDaNkt!!
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haNDBal

kopij voor zondag 16.00 uur naar leonie broch 
glbroch@kabelfoon.nl

voor aanvraag digitale versie mailen naar
secretaris@hvquintus.nl

Secretariaat
HV Quintus
Postbus 209
2290 AE Wateringen
secretaris@hvquintus.nl
jeugdsecretariaat
jeugdcommissie@hvquintus.nl

eredIvISIe dIvISIe

zaterdag 12 maart
20:00 E & O  Dames 1
20:15 Heren 1  Tachos

veldhaNdbalcompeTITIe

vrijdag 11 maart
19:30 Quintus HA1 Westlandia HA1

zaterdag 12 april. velddienst spelend team
10:00 DWS F1 Quintus F2 
12:10 Quintus F3 Hellas F3 
13:00 Quintus D1 DIOS D1 
 Richelle/Julia
13:50 Quintus E1 Verburch E1 
 Dionne
14:15 Verburch F1 Quintus F1 
14:25 ODIS E3 Quintus E3 
14:40 Quintus E2 Gemini E1 
 Jasmijn
15:30 Quintus D2 Unitas ‘63 D1 
 Jasmijn
16:20 Quintus DC3 Verburch DC3 
 Kjeld/Rene

zondag 13 april velddienst spelend team
9:30 Quintus D4   Hellas D5 
 Lilian Keijzer
10:20 Quintus E5 Hellas E2 
 Elly
10:30 EHC DC1 Quintus DC4 
11:00 Hercules HC2 Quintus HC1 
11:10 Quintus DC1 Westlandia DC1 
11:50 Westlandia DB1 Quintus DB2 
12:10 Gemini HA1 Quintus HA1 
12:15 Quintus DB4 Warmunda DB1 
 ??
13:15 Quintus HB1 Internos HB1 
13:25 Hellas DB2 Quintus DB3 
14:20 Quintus DA1 Ventura DA1 
 Peet
15:10 ODIS D3 Quintus D3 
15:20 W.H.C. DC1 Quintus DC2 
15:30 Quintus E4 Hercules E3 
 Sabien/Suzette

blNv met deze week weer nieuwe pechvogels en de  
gipskamer afgehuurd door hv Quintus!
Liv v.d. Ende ( F-speelstertje) die een opkikkertje kan ge-
bruiken omdat zij haar pols brak en nu weken in het gips 
zit. Liv,  heel veel sterkte voor jou
Ivy van Marrewijk heeft op het NK zaaltoernooi voor de C 
in de 2de wedstrijd een spierblessure opgelopen!
Ivy ook veel sterkte met je herstel.

Mandy Dingenouts en Brit Bulsing kunnen a.s. weekend 
niet meedoen met het NK zaaltoernooi van de B
Pechvogels, houd moed, “t komt goed
Daisy Hage (Dames 1) heeft door een schouderblessure 
afgelopen weekend  moeten toekijken.
Jantine Zwinkels heeft nu haar achterste kruisband ge-
scheurd en loopt met een knie brace. Zij is weer maanden 
uit de roulatie. Een opkikkertje voor jullie!
Bij de heren zitten nu 3 spelers in het gips! Wesley Roe-
leveld (enkel), Luc Obbens (vinger), en Benny Heijker 
(hand)! Ook Niels van Lier is behoorlijk door zijn enkel ge-
gaan. Mannen, Houd moed en herstel goed!
 
positief nieuws: Tara Engelvaart kon de NK voor de C 
weer meespelen na haar scheenbeenblessure.
Jessica Bruggeling kan weer meespelen met de NK voor 
de B-jeugd.
Marinda van Capelle mag weer trainen na haar kniebles-
sure.
Handbal vrolijk en blij en blijf blessurevrij
 

Dit was het weer namens BLNV  
(blessure leed niet vergeten) tot een volgende X  

(Reijgersberg Silvia; fam.reijgersberg@kabelfoon.nl)

berIchT vaN de ledeNadmINISTraTIe.
 
De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn alweer 
in volle gang. Naar aanleiding hiervan willen wij graag bij-
tijds van je weten of je wilt gaan handballen of dat je even-
tueel gaat stoppen.
Vandaar het verzoek, als je wilt gaan handballen, je zo 
snel mogelijk op te geven (dit in verband met de opgave 
van het aantal teams voor het komende seizoen). Het In-
schrijfformulier is via de site van HV Quintus te benaderen 
(http://www.hvquintus.nl/vereniging/lid-worden).

Als je wilt stoppen met de handbal, moet dit vóór 1 juni 
a.s. schriftelijk worden aangegeven bij de ledenadminis-
tratie, Trix Zonneveld, Zwanenpad 10, 2295 PC KWINTS-
HEUL. Dit is ook via de site van Quintus mogelijk, onder 
het “lid-worden-formulier” vind je het afmeldingsformulier.

vragen? Stuur dan je mail naar 
ledenadministratie@hvquintus.nl. 

Openingstijden: 
ma t/m za 08.00 - 20.00 uur

Voor al uw dagelijkse boodschappen
–  Brood –  Vleeswaren
–  Sigaretten –  Zuivelproducten
–  Groente/fruit –  Telefoonkaarten
–  Tevens zijn wij ov-oplaadpunt

De Heul
Supermarkt

Openingstijden: 
ma t/m za 08.00 - 20.00 uur

Voor al uw dagelijkse boodschappen
–  Brood –  Vleeswaren
–  Sigaretten –  Zuivelproducten
–  Groente/fruit –  Telefoonkaarten
–  Tevens zijn wij ov-oplaadpunt

De Heul
Supermarkt
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programma SeNIoreN
(bron: kNvb en wedstrijdsecretariaat)

zaterdag 12 april 2014
69712 14:30 Quintus 1 - Excelsior R. 1
75179 15:00 PGS/VOGEL 4 - Quintus 3
69087 14:30 Schipluiden 2 - Quintus 4
68364 14:30 KMD 5 - Quintus 5
dienst bestuurskamer: Peter v.d. Valk

zaterdag 19 april 2014
71766 15:00 NOCKralingen 1 - Quintus 1
67675 14:30 Quintus 3 - DWO 8
dienst bestuurskamer: Angela Reitsma

programma jeUgd
(bron: kNvb en wedstrijdsecretariaten)

dinsdag 8 april 2014
182621 18:30 Scheveningen MA1 - Quintus MA1

Woensdag 9 april 2014
163073 18:00 HBS F7 - Quintus F3

zaterdag 12 april 2014
182693 14:30 Quintus MA1 - KMD MA1
162960 09:00 Die Haghe B1 - Quintus B1
162968 09:45 KMD B2 - Quintus B2
162976 13:00 Escamp hsv C1 - Quintus C1
153814 11:00 Quintus C2 - MVV ‘27 C3
162995 11:15 Westlandia C6 - Quintus C3
183765 12:15 Haagse Hout MC1 - Quintus MC1
129834 10:30 Quintus D1 - BMT D1
143295 10:30 Quintus D2 - Den Hoorn D6
167567 08:30 Quintus E1 - SVH E1
177692 09:30 Quintus E2 - HMC E1
127449 09:30 Quintus E3 - VELO E11
163046 09:30 Honselersdijk E5 - Quintus E4
163062 08:45 SVH F1 - Quintus F1
153653 08:30 Quintus F2 - MSV ‘71 F2
163082 08:45 Laakkwart. F6 - Quintus F4
westl. 08:30 Quintus MP  - Westlandia MP
dienst: Stefanie ten Veen

maandag 14 april 2014
185676 18:45 HBS A2 - Quintus A1

Woensdag 16 april 2014
172821 18:45 KMD C2 - Quintus C2

zaterdag 19 april 2014
185701 14:30 Quintus A1 - VELO A2
183475 12:30 Quintus MC1 - sc Monster MC2
Dienst: Stefanie Nederpelt

Woensdag 23 april 2014
185679 19:00 Quintus A1 - Die Haghe A1

UITSlageN

zaterdag 5 april 2014   
comp. Naaldwijk MA1 - Quintus MA1 2-3
comp. Quintus B1 - Verburch B1 4-5
comp. Quintus B2 - Full Speed B2 6-4
comp. Schipluiden C2 - Quintus C2 0-4
comp. Quintus C3 - GDA C3 3-9
comp. Quintus MC1 - Wateringse Veld MC1 0-7
comp. Quintus D1 - HBS D3 2-1
comp. MSV ‘71 D2 - Quintus D2 3-4
comp. FC ‘s-Gravenz. E5 - Quintus E2 3-3
comp. Quintus E4 - SEP E8 3-3
comp. Quintus F1 - HVC’10 F1 2-5
comp. Concordia F4 - Quintus F2 1-0
comp. Real Parbo 1 - Quintus 1 0-8
comp. Vitesse Delft 3 - Quintus 2 2-2
comp. Quintus 4 - KMD 4 1-8
comp. Quintus 5 - Honselersdijk 7 2-1

vOetBal

_
Kopij: Lia Stijger 0174-622822
 liastijger@hetnet.nl
Materiaal: Tim de Kok 06-42747752
 Koen van Zeijl 06-47500623
Kledingcoörd.: John Nieuwmans 06-55388247 
Site: www.quintus-voetbal.nl

WedSTrIjdSecreTarIaTeN
Senioren: Susan v.d. Wansem 
 susan@vdwansem.nl
A: Freek Batist 06-41536877
B: Petra Gram  06-23957834
C: Ron v.d. Merwe 06-11245493
D: Bas Otten 06-49885833
E: Patrick Mansveld 06-13776695
F en MP: Karin Grootscholten 06-19034755
Dames: Mirjam de Ruiter 06-28720829
Scheidsrechters- Richard Moerman 06-13630863
coördinator: quintusscheidsrechters@gmail.com

Secretariaat
Angela Reitsma
Harteveldlaan 48
2675 LE Honselersdijk
tel.: 06-10 61 91 51
e-mail: reitsma@kabelfoon.nl

Julianastraat 1AA
2291 TP Wateringen
Telefoon: 0174-29 32 89  Fax: 0174-29 85 68
E-mail: info@wimvanleeuwen.nl 

Julianastraat 1AA 
2291 TP Wateringen 
Telefoon: 0174-29 32 89  Fax: 0174-29 85 68 
E-mail: info@wimvanleeuwen.nl 
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Secretaris Quintus badminton
Marlène de Vreede
e-mail: marlene_tommy@hotmail.com
http://www.quintus-badminton.nl!

BaDMINtON

35-jarIg beSTaaN
De inschrijving voor het clubtoernooi op 11 en 12 april 
was al gesloten. Je kunt je nu ook niet meer opgeven voor 
het buffet. Alle deelnemers aan het toernooi krijgen deze 
week een e-mail met het wedstrijdschema. Kijk goed hoe 
laat de eerste partij is en kom op tijd!
In de week voorafgaand aan het toernooi krijgt iedereen 
bericht hoe laat de wedstrijden zijn.

We zijn nog op zoek naar mensen, die tijdens het toernooi 
wat hand-en-spandiensten willen doen, zoals bardienst 
etc. 

Vragen?, stuur een mailtje naar: jt.keehnen@kabelfoon.nl
Namens de toernooicommissie Anneke Keehnen (296318) 

UITSlageN 
BC Sluyk Lekkerkerk 3  - KjoeBie 1  1-7
BC Katwijkse 1   - KjoeBie 2   4-4
The Flying Shuttle 2  - KjoeBie 3   7-1

Vanwege de clubkampioenschappen van de senio-
ren, zijn er geen wedstrijden en is er ook geen mo-
gelijkheid tot vrijspelen.

Secretariaat
Joyce van Schie
Poortweide 2
2291 EH Wateringen
Tel. 06-46771176
secretariaat@pqv-volleybal.nl
www.pqv-volleybal.nl

vOlleyBal

{
Hallo Volleyballers,
Hierbij een aantal mededelingen van het volleybalfront. 

dameS 1 de eerSTe kampIoeNeN vaN pQv!!!
Afgelopen vrijdagavond kon het eindelijk gebeuren. Da-
mes 1 kon in het hol van de leeuw (Monza) kampioen 
worden van de 3e klasse. Maar daarvoor moesten de da-
mes, die absoluut geen kampioenschapsstress hadden, 
volgens eigen zeggen, slechts 1 set zien te winnen van 
Monza dames 2 die ook nog eens de nr2 in de poule zijn 
en dus de echte concurrent. 
De eerste set begon echter rommelig vond ik en al snel 
stonden de dames, die echt geen last hadden van kam-
pioenschapsstress, met 0-5 achter. En het werd zelfs nog 
erger.. die stand roep ik maar niet. Maar toen de koppies 
de goede kant op stonden ging het opeens draaien bij de 
dames en wisten ze punt voor punt Monza te naderen en 
dus dichter bij het kampioenschap te komen. En er sloop 
weer een klein dipje in het spel van de dames maar geluk-
kig wisten de dames de eerste set en dus het kampioen-
schap binnen te slepen met 22-25.
En de tweede set wisten de dames verlost van het kam-
pioenschap spook wederom toe te slaan door een goede 
start. De rest van de set heb ik niet zo mee gekregen want 
we hadden trek gekregen in een bakkie koffie. Maar de 
dames wonnen deze set wel met 20-25.
De derde set werd rommelig gestart en het leek er vanaf 
het begin al op dat de dames deze set gingen verliezen. 
Echter ging het spel opeens weer een stuk beter lopen 
en kwamen de Liersnalukseheulenaren weer terug in het 
spel. Echter was dit helaas de beruchte 3e set en dus wis-
ten de dames dit niet vol te houden en zakten weer in. 
Het was gewoon te rommelig vonden enkele supporters. 
25-19 verlies.
Nou de 4e en laatste set werd dit ruim recht gezet. De da-
mes van Monza wisten zeker dat ze geen kampioen kon-

den worden en lieten de teugels vieren. Waardoor de PQV 
dames door konden stomen tot een 9 – 15 voorsprong die 
niet meer uit handen werd gegeven. Deze set werd dan 
ook gewonnen met 14-25! 
En na deze 4e set werden de dames voorzien van taart 
en bloemen om er toch nog een feestje van te maken in 
De Wielepet. 
Aanstaande dinsdag, wat later dan gepland nl om 20:45 
uur spelen de dames hun laatste wedstrijd en zullen na 
deze wedstrijd vanuit het bestuur de beker/standaard 
en bloemen ontvangen van de voorzitter. Die helaas zelf 
moest spelen afgelopen vrijdag.
Dus dinsdagavond gaat het feestje weer verder en kom 
dus allemaal kijken in SC Vreeloo. Een supporter….

P.s. op woensdagavond om 20:00 uur speelt heren 1 in De 
Lier ook een hele belangrijke pot ook daar is de support 
van zoveel mogelijk mensen echt nodig om de heren tot 
winst te schreeuwen.

Van Meteren
Personenvervoer

info@vanmeteren.net    www.vanmeteren.net

Nu ook taxi- en rolstoelvervoer
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competitieprogramma pQv  in de komende 2 weken
ma 7 april-zo 13 april 2014  Speelweek 24
dinsdag 8 april 2014 zaaldienst: Sc vreeloo
20:45 D3O JC PQV DS 1 Inter Rijswijk DS 6
woensdag 9 april 2014 zaaldienst: van der voort-

hal
19:15 D4I JC PQV DS 4 Inter Rijswijk DS 7
20:45 RHXA FA PQV XR 1 Inter Rijswijk XR 3
20:00 H4J Gh Citrus/SOS HS 1 PQV HS 5
20:00 H1F ID PQV HS 1 Monza HS 1
vrijdag 11 april 2014 zaaldienst: de pijl
19:15 H3O HE PQV HS 3 Punch HS 7
21:00 D3P HE PQV DS 3 Punch DS 7
21:00 H2J ID PQV HS 2 Monza HS 3
19:30 H3O JC Delta HS 5 PQV HS 4
21:30 D3P JC Delta DS 4 PQV DS 2
21:30 H4K ID UFO HS 1 PQV HS 6
ma 14 april-zo 20 april 2014  
dinsdag 15 april 2014  
20:30 RHXB BD DSOV XR 1 PQV XR 2
ma 21 april-zo 27 april 2014  
dinsdag 22 april 2014  
21:15 RHXA BF Inter Rijswijk XR 2 PQV XR 1

voor standen en uitslagen competitie zie:   
http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/6125
en de Nevobo competitie-app.

ageNda
10-04-2014 19.30 uur: Bestuursvergadering in De Pijl Naaldwijk
12-04-2014 Mini-toernooi: Delta – De Buitenhof – Duke 

Ellingtonstraat 2
Delft

29-04-2014 Mei-vakantie, tijd voor een volleybalinstuif 
in De Pijl voor basisschoolkinderen

Naaldwijk

23-05-2014 Pijl solutions Bedrijven- en Stratentoernooi 
in De Pijl

Naaldwijk

05-07-2014 Met de jeugdteams naar de interland Ne-
derland – Tsjechie

Rotterdam

UITSlageN
Donar HS 2 PQV HS 2 3-1 22-25, 25-18, 26-24, 25-20
Kalinko DS 9 PQV DS 3 4-0 25-21, 25-20, 25-20, 25-21
Punch HS12 PQV HS 5 0-4 09-25, 23-25, 17-25, 18-25
Punch HS 6 PQV HS 3 0-4 23-25, 18-25, 14-25, 15-25
Leython MB 1 PQV MB 1 4-0 25-06, 25-10, 25-12, 25-15
Kratos HS 3 PQV HS 1 4-0 25-22, 25-16, 25-18, 25-16
PQV HS 4 Sovicos HS 4 3-1 21-25, 25-15, 25-13, 25-13

PQV HS 6 Punch HS13 2-3
25-18, 23-25, 25-17, 12-25, 
07-15

Monza DS 2 PQV DS 1 1-3 22-25, 20-25, 25-19, 14-25
PQV DS 2 Sovicos DS 4 3-1 25-19, 25-22, 26-28, 25-20
PQV MC 1 Kalinko MC 3 4-0 25-15, 25-23, 25-17, 25-13
PQV XR 2 Break Out XR 1 2-2 25-23, 22-25, 18-25, 25-21

exTra WedSTrIjdeN of Toch NIeT?
Hallo allemaal, het seizoen is inmiddels voor de meeste 
teams bijna afgelopen. Bijna alle teams spelen de ko-
mende week hun laatste wedstrijd en andere teams zijn 
inmiddels al klaar. 
En dat is allemaal best vroeg mogen we wel zeggen. 
Daarom zouden we graag van de teams willen weten of er 
nog zin is in extra wedstrijden. Dit kan in de vorm van wat 
extra oefenwedstrijden maar ook in de vorm van 3 kamp-
jes. Dit kunnen onderlinge wedstrijden zijn bijv. H3 - H4 
of H4 – H5 of een driekamp tussen D1, 2 en 3 maar ook 
tegen teams van buiten PQV kan er gespeeld worden. 
Wij willen dit natuurlijk best allemaal regelen maar dan 
willen we wel graag weten welke teams dit willen. Want als 
we wedstrijden regelen en vervolgens haakt er een team 
af zou dat jammer zijn.
Dus mocht je extra wedstrijden willen ballen laat het ons, 
John en Willem, even weten. Dan gaan wij op zoek.

Groeten, John en Willem
Wedstrijdsecretarissen PQV

PD weDstrijDen voor Heren 1(?), Heren 2 en 
hereN 3
Heren 1 speelt hopelijk PD wedstrijden voor handhaving 
in de 1e klasse. Echter op dit moment staan de mannen 
11e gelijk in punten met Monza maar Monza heeft een 
beter set saldo. Dus voor de mannen is er maar 1 te doen 
en dat is winnen, koste wat het kost.
Heren 2 speelt op zeker D-wedstrijden voor plaats be-
houd in de 2e klasse.
Heren 3 is tot op heden nog steeds in de strijd voor het 
kampioenschap. Ze staan 2 punten achter de nr. 1 maar 
beide teams spelen tegen 2 middenmoters dus daar kan 
nog van alles gebeuren . Mochten de mannen 2e blijven 
spelen ze sowieso P-wedstrijden. En ja we weten dat de 
heren niet willen promoveren maar dit is voor een zeker-
heidje om de 2e klasse plek te behouden. Mocht blijken 
dat H2 toch handhaaft dan zullen we deze plek als nog 
terug geven aan de bond en vragen of we weer in de 3e 
klasse kunnen beginnen. En dat zal dan een uitruil zijn 
met een ander 3e klasse team.
Bij de dames is er bij Dames 4 nog wel wat te ha-
len misschien, maar dat zal wel moeilijk worden.  
Dames 4 speelt zelf nl tegen de nr 5 en de nr 2 speelt te-
gen de nr 11. Maar je weet nooit hoe dit gaat lopen.

Met vriendelijke groeten 
John Kerkhof en Willem van Vliet

Wedstrijdsecretarissen PQV

gyMNaStIek

p
Secretariaat
Jacqueline van Adrichem
j.wassink27@hotmail.com
tel 0174290870
www.Quintus-Gymnastiek.sisoftco.com
redactie
Jacqueline van Adrichem
j.wassink27@kpnplanet.nl

verSlag ½ fINale Nk Te dUIveN
Op zaterdag 29 maart mochten Charelle Neijts en Dag-
mar Davids zich van hun beste kant laten zien op de halve 
finale Nederlandse Kampioenschappen. Voor Charelle de 
2e keer en voor Dagmar haar 1e keer dat ze zo ver ge-
komen zijn. De meiden hadden er dus erg veel zin in. Bij 
het zien van de zaal kon  de dag al niet meer stuk, want 
zoals bij topturnsters altijd het geval is kwam de naam van 
de meiden en het behaalde cijfer per toestel op een tv in 
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beeld. Charelle mocht de dag beginnen. Ze begon op brug. 
Helaas schoot ze tijdens haar oefening met haar hand 
van de brugligger af, maar verder turnde ze haar oefening 
goed uit. Na even wat tranen pakte ze de draad weer goed 
op en gingen we door naar het volgende toestel: balk. Hier 
turnde ze een nette oefening, zonder val. Door naar vloer. 
Deze ging erg goed! Mooie sprongen en ook mooie se-
ries. Op naar het laatste toestel: Sprong. Charelle was van 
plan om 2x een half in – heel uit te springen maar bij haar 
eerste sprong kwam ze niet uit en sprong ze een half in 
– half uit en zette ze haar handen aan de grond. Haar 2e 
sprong ging zoals we van haar verwachten: erg goed en 
netjes. Bij deze wedstrijden kan je doorstromen naar de 
meerkampfinale NK (als je bij de beste 8 turnsters zit) en 
naar de toestelfinales (de beste 2 turnsters per toestel). 
Van te voren hadden wij nergens op ingezet, aangezien 
we het al super goed vinden dat we toch maar even met 
deze 2 meiden als kleine vereniging op de halve finale NK 
staan. Bij de prijsuitreiking hadden we dan ook niets ver-
wacht, maar wat bleek? Charelle is op de meerkamp 15e 
geworden, maar nog mooier Charelle heeft zich geplaatst 
voor de NK toestelfinale Sprong!! 

Na een pauze van een wedstrijd was het de beurt aan 
Dagmar Davids. Zij komt dit seizoen voor het eerst uit in 
de 3e divisie, dus het behalen van de halve finale NK was 
al een hoogte punt! De afspraak was we gaan genieten 
van deze wedstrijd en dat hebben we zeker gedaan. Dag-
mar begon haar wedstrijd op vloer. Deze ging erg netjes! 
Achteraf kwamen we er achter dat ze haar losse radslag 
was vergeten… Oeps!! Scheelt toch meteen 0,5 pt. Door 
naar sprong. Hier springt Dagmar 2x een half in – half uit. 
Deze gingen beiden erg netjes! Door naar brug. Niet het 
meest favoriete toestel, aangezien de brugliggers nooit zo 
lekker zijn als je zelf wilt. Maar ja, we moeten het er maar 
mee doen. Alle elementen aan de lage ligger gingen goed 
en toen kwam de kip aan de hoge ligger.. Deze haalde 
ze helaas niet. Wel maakte ze nog een mooie streksalto 
½ draai als afsprong. Maar doordat Dagmar nu te wei-

nig elementen had geturnd kreeg ze 4 punten aftrek. Als 
laatste toestel de balk. In de trainingen gaat dit altijd heel 
goed, alleen tijdens wedstrijden krijgt Dagmar hier altijd 
de zenuwen en komen de wiebels en soms ook een val 
tevoorschijn. Voor het inturnen hadden we afgesproken 
om hier nog even een knal oefening neer te zetten. En zo 
haar brugoefening te vergeten. En wat deed ze? Ze ver-
baasde iedereen waaronder ook zichzelf: Ze turnde een 
SUPER oefening!! Geen wiebels of een val, gewoon een 
balk oefening zoals deze hoort te zijn: netjes en stabiel! 
Op naar de prijsuitreiking. In de meerkamp is Dagmar 20e 
geworden. Maar zou haar balk oefening genoeg zijn voor 
een toestelfinale? Wat bleek: Dagmar heeft zich als 1e 
reserve turnster geplaatst voor de NK toestelfinale Balk. 
Dus het blijft nog even afwachten of ze op het NK mag tur-
nen. Maar voor een eerste jaars 3e divisie turnster heeft 
ze het super gedaan!!

We zijn trots op jullie!! Op naar 18 mei! Dan zijn de NK 
Toestelfinales.

verSlag TUco oNderboUW 3e dIvISIe
Maéva, Dana, Tessa, Charelle en Nikki turnden zaterdag 
5 april hun 2e TuCo wedstrijd in Woerden. Van te voren 
wisten we al dat we laatste zouden worden aangezien 
wij helaas geen jury hadden gevonden. Ze begonnen op 
sprong. Hier ging het erg netjes! Door naar de balk. De 
vorige wedstrijd hadden de meiden allemaal een abonne-
ment voor het vallen van de balk. Vandaag was blijkbaar 
dit abonnement verlopen want alleen Dana viel er 1 keer 
van af. Of zal het hebben van geen jurylid een druk van 
hun schouders af hebben gehaald? We don’t know! Maar 
het waren erg nette oefeningen! Door naar brug. Ook hier 
ging het top! Charelle turnde weer een complete oefening 
en ook Tessa deed haar salto helemaal alleen. Door naar 
vloer. De meiden maakten mooie series en sprongen en 
Maéva mocht de wedstrijd afsluiten met een nette oefe-
ning. De meiden zijn 4e geworden.

$
teNNIS

Secretariaat
Berestein 39, 2295 PM Kwintsheul
Tel: 06-13652623
e-mail gve@kabelfoon.nl
ledenadministratie
Riviergrondel 2, 2295 HG Kwintsheul
Tel. 0174-295566
e-mail: janerna@kabelfoon.nl

INvITaTIeToerNooI
“paas”zaterdag 19 april van 10.00 tot 17.00 uur

voor het invitatietoernooi kan uitsluitend deelgeno-
men worden door mixkoppels. 

Je kunt zowel een niet-lid, als een TVQ-lid als mixpartner 
uitnodigen om met dit toernooi mee te spelen. 

Afhankelijk van de toernooibezetting maakt de toernooi-
commissie een poule-indeling of een winnaars/verliezers 

schema. 
Komt allen en laat de niet-leden kennismaken met onze 

gezellige tennisvereniging!!!
Uiterste inschrijvingsdatum zondag 13 april.

Opgeven via tvqtoernooi@gmail.com.
Inschrijfgeld 5 euro per koppel.

Heulweg 105  –  2295 KD Kwintsheul
Tel. 0174 292864  –  fax 0174 290123
www.bouwbedrijfjongerius.nl
Nieuwbouw – Verbouw – Onderhoud
Wij zijn aangesloten bij BouwGarant

  BOUWBEDRIJF

JONGERIUS
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Uitslagen 2e speeldag piramidecompetitie 2014 
 
   uitslag 
Luzia ten Westenend _ Gon Zwirs 2-0 
Loek Broch _ Dolf van Heijningen 2-0 
Mart van Zeijl _ Peter Meint Heida Niet gespeeld 
Carla Disseldorp _ Irmgard Bomers 2-0 
Esmee Krijgsman _ Natasja de Bakker 2-0 
Jordy van Schie _ Rick Duijvestijn 1-2 
Daan Bos _ Frank van Luijk 2-0 
Berry Jansen _ Roy Jansen 2-0 
Remi Broch _ Hans Bal 2-1 
Kim Berkhout _ Lisa de Bakker 0-2 
Koen v Koppen _ Paul van Marrewijk verzet 
Kim Bruggeling _ Miranda van Meurs 0-2 
Michel de Bakker _ Dennis van Leeuwen 0-2 
Tessa Gardien _ Nicolet Broch 2-0 
Pascalle Rouwhorst _ Lia van Kester uitgesteld 
Jan Duijndam _ Ron vd Berg 2-0 
Rob Roessingh van I _ Robbin Jansen afgelast 
Geert Broch _ Chris Batist verzet 
Freek Batist _ Johan Enthoven verzet 
Yvonne vd Arend _ Danielle vd Berg verzet 
Richard Noordermeer _ Jan Hofland 0-2 
Fabio Zwirs _ Sander Zaat 0-2 
Dennis Duijvestijn _ Frank van Schie 2-0 
Frank van der Stap _ Damon vd Stap verzet 
Cies Duijndam _ Koen van Zeijl 2-0 
Kees Grimbergen _ Jimmy Broch 2-0 
Marco van Schie _ Arjen Laarhoven 2-1 
Mariska Jansen _ Desiree Rouwhorst 0-2 
Bas Bruin _ Theo Rieswijk 1-2 
Dave de Recht _ Bram van Zeijl 0-2 
Charlotte Vergouwen __ Anneke Faber  
 
Een aantal deelnemers heeft een verhindering aan ons door gegeven. Deze 
wedstrijden staan hieronder vermeld. De uitslag graag uiterlijk 25 april 
doorgeven via tvqtoernooi@gmail.com  
 
Marja van Leeuwen _ Desiree Rouwhorst  
Karin Klunder _ Carola de Bakker  
Astrid Vis _ Marjan van Kester  
Dide van Adrichem _ Cindy Olie  
Femke Duijndam _ Melanie vd Wetering  
Rik Klunder _ Angelo Zwirs  
Wesley van Schie _ Richard Moerman  
Bart de Bakker __ Roy Jansen  
Laurens Vis _ Bas Otten  
 
 
 

Heulweg 129 Telefoon (0174) 29 28 63
2295 KE  KWINTSHEUL Telefax (0174) 29 34 74
www.eekhout.nl assurantiekantoor@eekhout.nl

VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN
FINANCIELE DIENSTVERLENING


